União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 09 de junho de 2020

ATA N.º 11/2020
-------------- Ao nono dia do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas,

decorreu na sala de reuniões do edifício sede da União das Freguesias de Belmonte e
Colmeal da Torre, sita em Bairro do Olival Grande, em Belmonte, uma reunião ordinária
do Órgão Executivo, presidida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Hugo
Adolfo dos Santos Taborda, e com a presença dos restantes membros do executivo,
António Manuel Botas dos Reis – Secretário e Beatriz Maria Barroso Martinho de Sá –
Tesoureiro, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------- Ponto um: Apreciação e aprovação da ata n.º 10/2020, da Reunião
Ordinária de 27 de maio de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do Ano Económico de
2020;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Informações diversas. ------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 10/2020, da reunião ordinária de
27 de maio de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ---------------------- Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, do Município de
Belmonte, datada de 01 de junho de 2020, a convocar para uma reunião de caráter
urgente, sobre os danos causados pela intempérie de 31 de maio e Covid-19, a realizar
no dia 02 de junho de 2020, pelas 11:00 horas, na sala panorâmica da Loja do Cidadão,
em Belmonte. O Senhor Presidente esteve presente, o restante executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 04 de junho de 2020, a convocar para uma reunião de
consórcio do Projeto JUMP-E7G, a realizar no dia 18 de junho de 2020, pelas 10:30
horas, em local a definir. O Senhor Presidente irá estar presente, o restante executivo
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente ofício, da Beira Serra – Associação de Desenvolvimento, datado de
29 de maio de 2020, a convocar para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 29
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de junho de 2020, pelas 17:30 horas, na Boidobra – Covilhã. O executivo tomou
conhecimento, não pode estar presente por estar marcada Assembleia Municipal. ----------------------- Presente ofício, da Beira Serra – Associação de Desenvolvimento, datado de
29 de maio de 2020, a convocar para a Assembleia Geral Eleitoral, a realizar no dia 29 de
junho de 2020, pelas 18:00 horas, na Boidobra – Covilhã. O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente ofício, do Jardim de Infância de Colmeal da Torre, datado de 09 de
junho de 2020, a requisitar material de limpeza para as instalações, nomeadamente um
produto desinfetante. O presente pedido foi deferido. -------------------------------------------------------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 09 de junho de 2020, a informar que tendo sido concluído o
curso “Capacitação para a Inclusão”, o número de horas presenciais realizadas foi de 144,
tendo, a Junta de Freguesia, a receber o valor total de 1.152,00€ (mil cento e cinquenta e
dois euros). No mesmo e-mail é enviada a conta corrente das quotas de associado,
estando em falta o pagamento das quotas dos anos 2018 e 2019, num total de 130,00€
(cento e trinta euros). O executivo deliberou, por unanimidade, passar a fatura
correspondente ao aluguer da sala de formação e, também por unanimidade, aprovar o
pagamento das quotas de associado dos anos de 2018 e 2019. ------------------------------------------------ Em relação ao ponto três; presente a 1.ª Revisão Orçamental relativa ao Ano
Económico de 2020. O Senhor Presidente explicou a necessidade de incorporar no
orçamento do ano 2020, o saldo da gerência transitado do ano 2019, tendo sido feitas
alterações tanto na receita, como na despesa, necessárias para o cumprimento dos
projetos previstos pelo executivo. O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª
Revisão Orçamental do Ano Económico de 2020, que totaliza, tanto na receita como na
despesa a quantia de 29.355,66€ (vinte e nove mil trezentos e cinquenta e cinco euros e
sessenta e seis cêntimos), devendo ser submetida à apreciação e aprovação da
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto quatro; Informou o Senhor Presidente que reuniu com
um representante da empresa Sports Partner, para apresentação de produtos, e que no
seguimento da comunicação recebida, pelo Senhor Doutor Advogado Francisco Pimentel,
foi realizada reunião e visita ao local da Quinta dos Pucarinhos, cuja resolução chegará
por ofício. Por último, deu conhecimento de que as obras na Rua do Ribeirinho, em
Colmeal da Torre, com vista ao alargamento da via pública, iniciaram no dia 05 de junho. -------------- O Executivo da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
aprovou, por unanimidade, todas as deliberações em minuta e por nada mais haver a
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tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
quarenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que por todos vai ser
assinada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
(Hugo Adolfo dos Santos Taborda)

O Secretário
(António Manuel Botas dos Reis)

O Tesoureiro
(Beatriz Maria Barroso Martinho de Sá)

Nota de rodapé: Versão online meramente informativa, original arquivado na secretaria da Junta de
Freguesia.
|3

